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NADAL: PESA MES L'ESPERANCA
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ELS ANGELS DE NADAL.
«De bell nou ens trobam, amics, per

compartir amb vosaltres l'esperança i el
goig que experimentam davant el misteri
de Nadal. Vos donau bé compte que l'espe-
rança i el goig no són gens fàcils en el
nostre món. Hem tingut tantes experièn-
cies de contradicció i fracàs que quan
qualcú s'atreveix a anunciar-nos l'espe-
rança ens vénen ganes d'engegar-lo a pas-
seig com un il·lús...

Posar-se sentimental no costa gaire,
però retrobar l'esperança autèntica és una
empresa que sobrepassa les forces de
l'home... I només a partir de Ia vida real tro-
barem el camí per a acostar-nos a l'Únic
que ens pot salvar de Ia desesperació.

Obrim els ulls a Ia realitat que ens en-
volta: els problemes d'orde social, econò-
mic, Ia manca de relacions afectives pro-
fundes, Ia corrupció, el cinisme, Ia insoli-
daritat guanyen terreny en amplis sectors
de Ia societat. A punt s'està de dir: «Però,
que no veus que no hi ha res que fer?...»

Per sort he trobat companys, i fins i tot
persones que no comparteixen Ia meva fe
en Jesús de Natzaret que m'han fet donar
compte, amb fets, que l'esperança és pos-
sible, que té sentit continuar lluitant... Són
homes i dones que estimen i que, malgrat
els seus defectes, saben estimar gratuïta-
ment, més enllà del càlcul egoïsta, de l'a-

fany possessiu. I això per mi és un signe de
què no tot és material, fred, inútil... és una
medicina contra Ia desesperació...

EIIs són per mi els àngels de Nadal. Àn-
gels de carn i ossos que m'embolcallen
amb Ia seva pau lluminosa i amb Ia seva
esperança d'un futur millor. Llavors torn a
rellegir l'evangeli i descobresc que es rea-
litza avui en el nostre món: «NO TENGUEU
POR: VOS ANUNCII UNA NOVA QUE DURÀ
A TOT EL POBLE UNA GRAN ALEGRIA...
VOS HA NASCUT UN SALVADOR, QUE ES
EL MESSIES, EL SENYOR»...

Cadascú de nosaltres, si alliberam el cor
de tantes idolatries i de tantes incoherèn-
cies que l'embruten, serà capaç d'escoltar
els àngels, és a dir, els missatgers de l'es-
perança i de Ia pau que tenim tan prop
cada dia. Llavors ens dorarem compte que
aquest missatge no l'han inventat ells, que
ve d'un Altre, misteriós, immortal, que ha
volgut acostar-se als homes i que s'ha fet
home, fill d'una dona de Ia nostra raça...

AIs cristians, Ia fe ens toca fer cons-
cients d'això, i n'hem d'estar molt agraïts.
Però també hem de pensar que n'hi ha
tants, millors que nosaltres potser, i que
algun dia podran sentir aquelles paraules:
«Veniu, beneïts del meu Pare, perquè jo te-
nia fam i em donareu de menjar...»

UN CRISTIÀ
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Cultura

inauguració de Ia Biblioteca Municipal de Montuïri

AIs 1.800 llibres enviats pel Consell, s'hi afegiran els qui estaven a l'Arxiu, a Ia
Rectoria i a l'Ajuntament
Bàrbara Sastre l'encarregada

Amb motiu de Ia inauguració de Ia nova
biblioteca, hem parlat una estona amb na
Bàrbara Sastre que n'és l'encarregada.
L'hem trobada als baixos de l'Ajuntament,
on està situada Ia biblioteca; acabava de
compondre alguns llibres, ja que, segons
ens ha contat, va haver de arreglar-ho tot
moltde pressa perquè estàs llest el dia de
l'inauguració.

—Com ha estat possible que a Montu'iri
s'obrís biblioteca?

—L'Ajuntament ho tenia demanat i el
Consell ha donat unes subvencions perquè
a Montuïri i altres pobles es fessin bib!iote-
ques municipals. El Consell ha enviat 1.800
llibres que són Ia gran majoria dels que hi
ha, els altres estaven a l'Arxiu, a l'Ajunta-
ment i a Ia rectoria; també n'esperam al-
guns de distintes entitats

'WN vi* .- •'•

—Com i quan es poden emprar els lli-
bres que aquí hi ha?

—La bilbioteca estarà oberta cada di-
marts i dijous de 6,30 a 8,30 del capvespre i
també els dissabtes de 9,30 a 1,30. A totes
aquestes hores poden venir a consultar o
llegir, i també es pot aprofitar Ia biblioteca
per fer treballs en grup Ja que hi ha lloc a
bastament. Ara encara no es poden treure
llibres perquè no tenim les fitxes ni els car-
nets però en rebre'ls tothom que vulgui es
podrà fer soci i dur-s'en llibres per llegir a
ca-seva.

—Quin tipus de llibres podem trobar-hi?
—N'hi ha bastants per a al·lots amb mol-

tes il·lustracions; també abunden molt els
llibres de literatura ¡ d'entre ells les novel-
les. Malgrat Ia quantitat de llibres no sigui
molt elevada, hi ha una gran diversitat de
matèries, així que quasi tots hi poden tro-
bar llibres del seu gust. La majoria dels lli-
bres estan escrits en castellà, però també
n'hi ha bastants en català, tant de literatura
pròpiament catalana com traduccions; un
altre apartat és el referit a Mallorca.

Ja és hora de tancar Ia biblioteca i ens
hem de despedir de na Bàrbara, però des
d'aquí voldriem mostrar l'agraïment a totes
les"persones que han fet possible Ia biblio-
teca Ja que hem donat una passa cap a l'i-
deal de que Ia cultura sigui possible per a
tots

Antònia Cloquell

ESTAM D'ENHORABONA

Moment en què el Conseller Francesc Conrado descobreix Ia placa que s'ha posada a Ia
façana de Ia Biblioteca.

No crec, de cert, que sigui una simple
frase feta dir que avui és un dia d'enhora-
bona per a Montuïri. Dins Ia història dels
pobles hi ha sempre unes fites d'especial
relleu, i ara n'és una Ia inauguració de Ia
nova biblioteca pública municipal

I dic nova perquè aquesta no és Ia pri-
mera. Ja durant Ia 2.a República, aquell
ajuntament que aconseguí dur a feliç terme
l'obra de «Ses Esco/es», que encara avui
són motiu d'orgull per a tots els montuï-
rers, inaugurà també una biblioteca públi-
ca que, desgraciadament, acabà malament,
com tantes altres, en el desastre del 36.
Avui, després de quasi mig segle, quan de
nou tenim un règim democràtic, altra ve-
gada ha reverdit aquest servei cultural; Ia
qual cosa ve a significar, com han dit molt
bé el nostre regidor de cultura i el mateix
conseller, que democràcia i cultura van
juntes.

Una biblioteca és un «servei cultural que
organitza i manté el depòsit, Ia classifica-
ció, Ia conservació i laconsulta o lectura
de llibres o d'altres materials gràfics». I té,
com és sabut, una projecció educativa de
formació / d'entreteniment i, a Ia vegada, és
un instrument essencial per a Ia investiga-
ció científica i erudita. D'aquí ve precisa-

ment l'interès enorme que té per a Ia vida
cultural d'un poble.

I m'interessa remarcar que Ia biblioteca
no pot ser només un simple depòsit de lli-
bres més o menys ben ordenats. Una bi-
blioteca pública ha de ser un centre de
projecció cultural viu, actiu, variat, crític,
animador de tota una sèrie d'activitats,
com és ara, conferències, taules redones,
seminaris, cursets, o, com deia el batlle
avui, Ia projecció de pel·lícules amb «video-
tape», audiovisuais, etc. Per tot això és ne-
cessari que els montu'irers ens interessem
tots per les grans possibilitats que ofereix
un servei cultural com aquest, però també
és igualment important que el —o els—
responsable de Ia biblioteca sigui Ia peça-
c/au que sàpiga organitzar i animar els in-
teressos i inquietuds dels seus parro-
quians. I això crec que només es podrà fer
en Ia mesura que el bibliotecari —o biblio-
tecària— sàpiga detectar els llibres, diaris,
revistes o actes culturals que puguin inte-
resar al públic.

Avui, potser més que mai, és important
aprofitar de Ia millor manera possible l'o-
portunitat que ens ofereix una biblioteca
pública per a veure el món i Ia vida des
d'una perspectiva culta pròpia. En efecte,

els llibres escrits en Ia nostra llengua i amb
uns contenguts que ens toquin de prop ens
poden fer contactar amb Ia nostra pròpia
realitat, una realitat que sovint resulta em-
mascarada i falsificada a través de Ia TV,
que tant ha contribuït, i contribueix encara
en bona part, a Ia despersonalització i a Ia
desnacionalització del notre pa/s. Per això
crec que fites com les d'avui són bàsiques.
Es per aquest motiu que és molt necessari
que Ia biblioteca sigui un centre d'irradia-
ció cultural dirigit sobretot cap al nord lin-
güístic i cultural propis, sense, però, rebut-
jar, naturalment, els bons productes cultu-
rals escrits en llengua de l'estat.

I no m'estendré més. El futur de Ia biblio-
teca pública municipal depèn dels montu'i-
rers: del públic lector i també dels respon-
sables de Ia biblioteca. Per acabar, i sé cert
que interpretant el desig dels montu'/rers
inquiets culturalment, vull donar les grà-
cies a tots aquells que han contribuït de
qualque manera a Ia creació de Ia Biblio-
teca: l'Ajuntament, Ia Conselleria de Cul-
tura, el Patronat de Biblioteques. De nou
dic que crec adequat acabar l'article amb
l'expressió: estam d'enhorabona.

Joan Miralles i Monserrat
Montuïri, 15 de novembre del 1981
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Entrevista

Converses amb els responsables del Patronat de Ia Música de Montuïri
Miquel Fiol, President

En Miquel Fiol Company és una per-
sona ben coneguda a Montuïri, tant per
Ia seva activitat professional com pel
seu quefer públic dins el nostre poble.
Per això ens dirigim a ell perquè ens
contesti a aquestes preguntes:

—Miquel: Quina és Ia teva tasca de
presidència del Patronat de Ia Música i
quin temps fa que dus aquesta respon-
sabilitat?

—Ara fa 5 anys, des de què morí En
Jaume «des Teixits», que duia fins l'any
1976 Ia presidència.

—Quins són els objectius que creus
ha aconseguit el Patronat, aquests dar-
rers anys?

—Una bona ajuda econòmica, com
l'uniforme pels músics, l'escola de sol-
feig, i llavors, sobretot, crear ambient i
interès en Ia gent de cara a Ia Banda,
com elementque vibra, i que l'hem de
mantenir.

—Quines dificultats més grosses ha
hagut de superar?

—Pràcticament dificultats no n'hi ha
hagudes. El moment de crisi econòmica
s'ha superat. Quan hi ha l'element
humà, tot Io demés segueix...

—Quants de socis teniu actualment?
Creus que s'hauria de fer campanya
d'ampliació del Patronat?

—Ara som un centenar. N'hi ha bas-
tants més que s'hi farien. Hi ha gent que
ho demana. El problema únic és trobar
un local on es pugui celebrar el dinar
anual, amb les mateixes característi-
ques i forma d'organitzar-lo. Si s'aconse-
guís aquest local, seria molt convenient
augmentar eLs socis, perquè això fa que
s'ho sentin més com a cosa seva. S'ha de
tenir en compte que aprofitam aquest
dinar per fer l'Assemblea anual.

—Com veus Ia possibilitat d'unificar
esforços en Ia tasca cultural de Ia mú-
sica, a Montuïri?

—Beníssim. En principi, Ia finaUtat
del Patronat anava a aglutinar tota l'ac-
tivitat musical: Cossiers, Coral, Banda...

—Ens podries contar les teves im-
pressions de Ia festa de Sta. Cecília, en-
guany?

—De cada any es nota més solidaritat
i més optimisme. Som com una família
cada vegada més compenetrada i dispo-
sada a trebaUar.

—VoIs afegir alguna altra nota per els
nostres lectors?

—Degut a l'èxit que han obtingut els
concerts que hem fet a local tancat (per
exemple dins l'església), voldríem cercar

Ia forma de que fossin més freqüents
aquests concerts, com a manera de fo-
mentar l'afició a Ia música.

—Gràcies, i fins una altra.

Biel Mateu «rei»,
Segretari

Com anunciàvem al número passat, se
celebrà el diumenge, 15 de novembre Ia
festa de Sta. Cecília, patrona dels músics.
En aquesta oportunitat, hem parlat amb un
representant del Patronat.

En Biel Mateu «Rei» fa tres anys que ac-
tua de segretari de Ia institució montuïrera.

—Com es troba en l'actualitat el vostre
Patronat?

—En un moment crític. Li manca suport
de Ia gent, de part dels mateixos socis i
més participació. Perquè si pertànyer al Pa-
tronat consisteix només en pagar una
quota anual de 500 pts. això no és suficient
perquè es pugui dir que funciona com per-
toca.

—Avanços que s'han aconseguit, se-
gons el teu punt de vista.

—S'han aconseguit subvencions de l'A-
juntament, s'han comprat instruments per
a Ia Banda i es paga el professor de solfeig
i d'instruments.

—Quins són els vostres projectes im-
mediats?

—El nostre principal objectiu és Ia per-
manència de Ia Banda de Música. També el
foment de Ia cultura musical, en general,
dins el poble. Personalment, pens que

s'hauria d'organitzar una campanya de
captació de nous socis.

—Com veus el futur, en aquest sentit?
—El veig malparat; degut a què no hi ha

gent jove que s'interessi, llevat de pocs ca-
sos excepcionals. Malgrat tot, Ja a partir
d'aquest mes, dos nins de 10 anys es co-
mençaren a integrar d'alguna manera a Ia
Banda, i això resulta esperançador.

—Què t'ha parescut Ia festa de Sta. Cecí-
lia, enguany?

—Positiva i molt animada, per part de Ia
gent que hi va participar. El clima va ser
molt cordial, i el director es vamanifestar
optimista per part seva, oferint-se per a una
dedicació íntegra.

—Voldries afegir alguna cosa?
—Si. Que, a iniciativa d'En Joan Mateu

«de Maià», s'ha començat a recaptar un
fons per a una futura banda de tambors i
cornetes. EII personalment ha encapçalat
Ia llistaamb5.000 pts.

També vull aprofitar l'avinentesa per dir-
vos que dia 8 de desembre, a les 11 del
matí, una vintena de Bandes desfilaran a
Ciutat, partint del Palau del Consell, i inter-
pretaran conjuntament algunes peces. Des-
prés del dinar, el Consell de Mallorca farà
entrega de 150.000 pts. a cada Banda de
Música.

Tant de bo tenguin bona acollida les vos-
tres iniciatives i el Patronat vagí sempre a
més. Gràcies.

B.T.

25 ANYS ENRERA

8Desembre 1956

Avui dematí ha arribat a Ia vila el
grup d'al·lotes que el passat dia 3, a
Madrid, obtingué el primer premi en
el concurs nacional de dansa antiga
amb els balls típics de «Els Cos-
siers». La plaça estava plena de gent
per a rebre-les vestides de cossiers.

El capvespre, el vicari D. Antoni
Lladó se n'ha anat a Pina, per haver-
lo nomenat Ecònom d'aquella feli-
gresia. I el vespre ha arribat a Mon-
tui'ri el nou Vicari D. Antoni Ramis
que ve per a sustituir-lo. Tant Ia des-
pedida d'aquell com l'acollida d'a-
quest serviren per a demostrar l'a-
fecte dels montuïrers envers eís seus
vicaris.
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NADAL, TEMPS DE PAU
Madò Antonia «Nota» recorda es Nadal d'un temps

Madò Antonina Mas Bunyola té 81
anys, i ningú ho cüria. Fa ganxet com
una joveneta, ben xalesta i eixerida. És
sa dona de l'amo En Tomeu Mora
«Nyol». A pesar dels anys, conserva
gran finor i expressivitat a Ia seva cara i
a les seves mans.

—Bones tardes que Déu mos do. Ve-
nia perquè em recordàssiu quatre coses
des Nadal de sa vostra joventut.

—Es dissabte de Nadal feien Matines.
Hi havla sa Sibil·la que cantava, i Ua-
vors cantaven es Te-Déum. L'església
estava piena només quedaven ses dones
que tenien al·lots petits... Llavors feien
coques. I a ses cases pobres, les feien de
farina de pa, i aiximateix hi posaven un
poc de sucre, i les se menjaven amb bu-
tifarrons i arnb Llangonissa, i en feien
una vega.

—Fora de sa festa religiosa, i dels cos-
tums familiars, què més feien en el po-
ble, per aquestes festes?

-Es dia de Nadal a vespre, feien un
baLl en es cafè que deien de ca N'Aloi. I
a sa mitjana festa, també venien glosa-
dors, que deien «glosats». Eren Uogats.
S'aplegaven a ca N'Aloi. Eren dos ho-
mes que glosaven: un deia una glosa i
Llavors 's'aLtre U contestava. A mi m'a-
gradava molt un glosat, si glosaven bé.

—Vos ne recordau de qualcuna?
—Jo sabia una cançó que recitaven un

home i una dona. ELl deia:

«Tants d'anys te desig servir
com esteLs al cel hi ha,
com grans d'arena hi ha a mar
oen el món fuLls de pí,
i si us torbau a venir,
ma pena redoblarà».

I eLLa U contestava:
«Te redobl tantes vegades
com Lletres hi ha en papers
o dins Ia mar uUs de peix
o ftules de blat són nades
0 culpes han confessades
pecadors an es confés
1 si encara en voleu més,
a dihs mon cor n'han quedades».

Aquest glosat el m'ensenyà el meu so-
gre Miquel Mora BaLlester «Nyol», un
vespre que devíem vetlar i aquesta em
va picar i Ia vaig aprendre.

—Ja que per a Nadal fan torró, mos
podrieu dir quina era vostra recepta?

—Hi posàvem ametla capolada, un
poc de canyeUa, sucre, cloveUa de lli-
mona raUada; i Uavors hi posàvem un
poc d'aiguardent o anís. També ver-
meLLs d'ou, i Llavors, igual d'un que
pasta: fins que sa pasta podia LLigar:
N'agafaves un manyoquet i el provaves,
i Llavors se col·locava damunt sa neula, i
amb una altra neula se tapava, se pit-
java un poquet amb sos dits i ja tenim
sa coca feta!

—Que el feis vós, encara, en es torró?
—Ara ja no el faig jo. Qui el fa és sa

fiLla. Jo només puc fer calça i randa.
Amb ses uLleres hi veig bé i assuquí tenc
molta claror. Ara faig una vànova per a
una néta i les n'he fet una perhom.

—Trob que vos conservau bé...
—Mu mare va morir aLs 96 anys, i una

tia meva es va morir ben prop deLs 100.

—I ja per acabar, mos podríeu dir
qualque altra cosa sobre costums de
Nadal?
. —Si, puc dir que sa Sibil·la era un al-
lot de devers deu anys i el posaven dret
damunt es banc des Batle, a sa part del
Roser, a mitjan església, i així tothom el
veia i el sentia bé. Me'n record de quan
Ia cantava en Francesc «Soqueta», son
pare de Na CataLina que viu aquí de-
vora...

Que molts d'anys pogueu fer randa i
veure les festes de Nadal!

TOMEU TAULER

Sempre s'ha celebraNadal, però... com?

PAVJ AV> HOrtES
D£ BO.VAVOLVA.TAT

El Nadal dels quio el podran celebrar

Vegem-ne algunsestimonis

En una sola setmana han
mort do< homes p«r manca to-
tal de les mínimes atencions a
les quals té dret tota persona
humana: José Huertas Rosj-
Ho, que dormia als molins del
carrer Indústria, y Bartolomé
Granero López, que passava
eb dies per Ia plaça de Ia Por-
ta del Mar I les nits als pòrtics
de Ia Casa de Cultura.

Al llarg d'aquest any n^an
mort set (7) en aquestes matei-
xa* e*gafTJfoses condicions.

Aquestes morts ens esta-
rrufen les no*trei sensibilitats;
•n* SKSWi I« nostres cons-
ciències i ens duen a Ia denún-
cia pública d'aquests punts:

-Hi ha unes persones, >l
nostre costat, condemnades a
morir al carrer. Són Marginati
Profunds perquè no tenen fei-
na ni forca per fer^ie, nl subsi-

di ni c*uii defensa per so-
breviure pfftis mateixos. Són
desemper*totals perquè no
tenen cap* » on poder anar,
cap lrtttW6 que «U acolles-
qui.

A |'B*-han dormit » les
xarxes dJport, a les cases
abandon** o als bancs de les
places. P0i* l^rvem, no po-
dran re#'*l fred 1 les llar-
gueshortbfosca.

_Li MnslbillUt de U
gent, oft^* dins las preocu-
pacions prionak, davant fets
com aflU*. en> du«n » P«n-
sar que f desgràcia encara
que en «*¡n molts més nin-
gú fari rf- Cada mort segui-
rà ocupi' t*n <ols unpetit
racó i liP**na deb succelts
dets no****rii.

Pff ¿ò volem aixecar Ia
nostn '' ~~k nostra dèbil
veu- pf*tuells que no te-

nen veu d« cap classe. Vo-
lem tocar el bon sentiment del
nostre poble. Volem rocUmar
del recte obrar de les nostres
autoritats el que es posi, de
forma urgent, remei a aquesta
antihumana situació.

Tots eh sotasignants creim
que é* nae*ssarl que es creY,
ara mateix un refugi, un hos-
pital de vespra, pete Marglnats
Profunds.

Aquesta mesure d'urgèn-
cia és el primer pas per evitar
que seguesquin aquests desas-
tres i per aconseguir que Ia
mort d'aquests germans no ha-
gi passat en va.

Justícia I Pau,ColJectiu La
Sapiència, Grup Cristià de
Drets Humans, Comunitats
Cristianes da Mallorca, Grup
d'es Jonquet, Club* d'Esplai
i Ataxandre Segura.

EIs més petits
també parlen del Nadal

En sortir d'escola de ca ses monges, he
trobat dos nins i una nina, més vius que
una centella i més deixondits que un sebel-
Ii... Encara que Nadal els pareix molt en-
fora, hem conversat un momentet sobre
aquesta festa tan familiar i agradosa.

Primer de tot, els hem demanat qui eren i
d'on eren, i així han contestat:

Na Petra Lladó Pocoví «de ca'n Nié», té
cinc anyets.

En Jaume Mayol Amengual «de ca Na
Serra», també cinc anys.

En Guillem Munar Miralles, «de sa Llibre-
ria "Queló"», de Ia mateixa edat.

I començam Ia conversa:
—Quan és Nadal?
—Quan neix el Bon Jesús...
—Dia 25 de desembre...
—Fa molt de fred. Falta devers un mes.

—Què feis voltros, per Nadal?
—Jo menj... patatilla, i barquillos...
—I torró, fort com a pedra dolça.
—A ca nostra en venen de torró.
—Feim foc, perquè tenimfred...

— I llavors feim s'«àrbol», s'arbre de
Nadal.

—També feim es Betlem. Jo, a ca meva
faig mig betlem...

'*

—I per què?
-Mu mare fa s'altre mig.
—I posam ses bolletes, i el Bon Jesús, i

els llums
—També posam sa cova i els homos...
—Aquests homos signifiquen els pastors,

que guarden les ovelles, i fan companyia al
Bon Jesús...

—I què més feis?
—Jo hi pos herba. Jo hi vaig a cercar-ne

d'herba. I sa mamà m'ajuda.
—I a l'església fan missa: i canten i re-

sen. I un pic varen donar galietes...
—I a ca nostra ja hem de començar a en-

cetar bessons...
B. TAULER

ACTWITATS SOCIO-
ECONÒMIQUES
A MONTUÏRI

| Professions, establiments,
tallers, etc. petites empreses

ACTFVITAT O ESTABLIMENT

Fusters
Ferrers
Mestres d'obres
Fontaners
Electricistes
Mecànics
Planxistes
Enrajoladors
Guixaines
Material de construcció
Fàbrica de gaseoses
TaLler de «boLsos»
Matances
Forners
Botigues de comestibles
Carnisseries
Tendes de roba
Tenda de mobles
Joieries
Drogueries
Esparteria
Sabater
Electrodomèstics
Papereries, LLibreries
Cafès - Bars
Restaurants
Farinera
Apotecaria (Farmàcia)
Magatzems agrícoles
Cooperativa agrícola
Cooperativa artesanal
Revenedors de fruita
i verdures
CeUeter
Barbers
Bancs o Caixes
(Sucursal provisional)
Perruqueries de dones
Metges

TOTAL

Quan-
titat

4
4
5
2
3
3
1
2
3
6
1
1
2
3

11
2
7
1
2
2
1
1
2
3
7
2
1
1
3
1
1

4
1
3
2
1
4
2

Em- •
pleats '

1
6

25

7
6
4

5
14

5
9
2

4
2
1

1
1

2

7

105 102

Nota.—Amb aquesta relació, suscepti-
ble d'errors, volem Lniciar una secció
socio-laboral, a fl de conèixer l'activitat
econòmica, comercial i de trebaLl a Mon-
tuïri i anaUtzar les possibUltats de futur,
tan importants de cara a una ampLiació
o estancament de Ia demografia i de l'a-
vanç de MontuW, a diversos niveLLs.
Som conscients d'un retrocés evident en
aquest sentit. Per això i amb Ia finaLitat
d'escoltar eLs nostres lectors que ens
ajudaran a descobrir miUor l'esser del
poble, estam oberts a totes les suggerèn-
cies o cqfBhttons.

JOAN MIRALLES JULIÀ



Noticiari local

UNA ALTRA BONA FIRA

Hi va haver més gent, firers i actes que l'any passat

Una altra bona fira tinguérem el passat
diumenge 22 de novembre. De tots els
punts de l'illa veiem assistents, especial-
ment de Ia nostra comarca del PIa i de
Palma. A migdia a l'Avinguda Es Dau quasi
no es podia donar passa. Per cert que va
esser necessari ocupar el troç des de Ia fà-
brica fins a Can Toni Llebre per colocar-hi
llocs de venda.

El més destacat de Ia nostra Fira és,
sense cap dubte, el caràcter diferent de les
altres: «És que hi ha moltes coses», sen-
tíem dir. I es ver! A més de les coses nor-
mals a una Fira, a Ia nostra hi ve gent per
motius molt concrets: III Fira de Sa Perdiu,
Concurs de Cans Eivissencs, exposició i
venda de productes de Ia Cooperativa de
Montuïri i artesans de l'Illa, Mostra d'Ove-
lles, exposicions de pintura... i Ia novetat
d'enguany: Ia «I Fira de Cooperativisme ¡
Productes Cooperatius».

UNA DIADA MERAVELLOSA

El bon temps va ajudar. Ara bé, Ia gent
vingué un poc més tard, degut al fred del
matí i a Ia boira que no se'n va anar fins
ben entrat el dia. Entre les dotze i Ia una i
mitja, Montuïri pareixia un formiguer de
gent que anava d'un lloc a l'altre. A noltros
ens va faltar temps per veure-ho tot bé.
Caldria suggerir als firers que quedassin
fins a l'horabaixa. Així i tot, els artesans i
cooperativistes estaren fins que acabaren
els balls mallorquins de Ia plaça, a les set i
mitja. Aquest acte i el partit de futbol varen
allargar una mica més Ia jornada.

EL DINAR DE TOTS

Simpàtic el dinar dels «Caçadors» amb
250 persones, no sols de Ia Societat, sinó
dels diversos participants ¡ organitzadors.
Foren dues hores molt agradables a les
que va contribuïr l'ambient i els gustosos
arròs brut i porcella.

I FIRA DE COOPERATIVES

Fou Ia novetat. Anivel l de Mallorca és
una experiència que cal aprofitar per unir
les cooperatives i aquesta fira —nascuda a
Montuïri— pot ser de gran utilitat en el
camp del cooperativisme.

Participaren les següents cooperatives:
Tabyr (menjars), Mata de Jonc (ensenya-
ment), Ambulàncies Martin, Cosema (ser-
veis), Trametal (soldadures i muntatges),
3UM (vivendes), Cons Port (construcció),
3rabalith Balear (arts gràfiques), Caemco
assistència empresarial) i calçat de Lluc-
Tiajor.

CANS EIVISSENCS

Concursaren, més de 40 exemplars. En
Paco Ruiz va copar altra vegada i tengué el
«beat in show» amb Ia cussa de pèl llis
«Dama».

En Ia classe «Quissons» l'eivissenc d'En
Biel de Sabó va «arrollar»; en parelles, va
guanyar En Miquel Manresa de Llucmajor;
en mascles de pèl dur, «Críspulo» d'Esca-
milla i a Ia categoria de locals empataren
En Joan Mora i En Miquel Bauzà.

EIs caçadors protestaren perquè havia
vingut un jutge de Madrid i, encara que fos
internacional i entengués molt de cans, en
general, es veia que no anava massa fort en
cans eivissencs. EIs entesos volen un jutge
d'aquí i no haver d'anar a cercar gent de
fora per a qualificar una raça mallorquina.

III FIRA I MOSTRA DE SA PERDIU

La Societat de Caçadors va merèixer un
altre èxit amb l'organització de Ia III Fira i
Mostra de Sa Perdiu.

El dissabte dia 21 es va celebrar Ia taula
rodona amb Ia participació de Joan Martin
de Vidales per part d'Icona; Antoni Grau
pel Grup Ornitològic Balear; Joan Pareja i
Antoni Tomàs com aficionats. Resultà molt
interessant. Es va tractar el tema de les re-
poblacions, s'aclariren alguns conceptes
del sistema de caça amb reclam mascle,
quedant ben clar que aquesta modalitat és
una més, i per tant s'ha de respectar. Així
«ho fa i ho diu» el consell general de Caça
de les Balears.

A Ia Mostra hi participaren una cinquan-
tena de perdius de deu pobles de Mallorca.
Fou satisfactori el modo de puntuació, Ja
que les perdius que valien ho pogueren de-
mostrar.

La classificació general va esser Ia se-
güent:
Primer, Joan Miralles, de Montuïri.
Segon, Gabriel Verger, de Llucmajor.
Tercer, Antoni Feliu, de Campos.
Quart, Bernat Bauzà, de Sant Jordi.
Cinquè, Pere Obrador, de Cas Concos.

EIs locals quedaren així:
Primer, Joan Miralles.
Segon, Antoni Nicolau.
Tercer, Jaume Martorell.
Quart, Gabriel Verger.
Cinquè, Gaspar Socies.

MOSTRA D'OVELLES

Es presentaren 22 corrals de Montuïri.
Aquests foren els primers premis:
— Mallorquina: Míquel Mascaró, de Son

CoII.
— Borda: Amador Font, de Can Carrió.
— «Manchega»: Bernat Fiol, de Son Ribes.
— «Soriana»: Joan Mesquida, de Son Be-

renguer.

— El millor corral: Tomeu Ribes, de Son
Vanrell.

En el sorteig del xot «romanof» va tenir
Ia sort En Biel Mayol de Son Massanet; i a
les dues ovelles anyelles, En Joan Mes-
quida de Son Berenguer i En Toni Nicolau
de Sa Pleta.

ARTESANS

Destaquem Ia presència d'artesans de
tota Mallorca: de vídre, ceràmica, brodats,
animals embalsamats, ximbombes, siurells,
paners i covos...

CLASSES, ELS VESPRES

El dia 1 de novembre' començaren a
les aules del Col·legi Nacional les classes
per a adults. Es donen de 8,15 a 10,15 del
vespre. Hi ha dos grups: Nivell d'L·iicia-
ció i de Graduat Escolar.

En el desembre començarà el grup de
Cultura General dirigit a aquelles perso-
nes que vulguin aprendre coses noves.
Se pensa que es faci mitjançant taules
rodones i conferències durant una set-
mana de cada mes (de dUluns a diven-
dres). EIs temes? EIs que Ia gent vulgui
0 proposi. S'ha parlat de formació sani-
tària, els jocs dels infants, les reUgions
en el món...

INAUGURACIÓ DE LA BIBLIOTECA

El dematí del diumenge 15 de novem-
bre es va inaugurar Ia nova Bibüoteca
Municipal de Montuïri donada per Ia
Conselleria de Cultura del ConseLl Ge-
neral L·iterinsuIar. Hi assistiren un grup
de montuïrers, l'Ajuntament, el conse-
ller de Cultura Francesc Conrado i el di-
rector del Centre Coordinador de BibUo-
teques, Jaume Rotger.

En el saló d'actes de Ia Casa de Ia ViIa
va fer Ia presentació el Delegat de Cul-
tura, Josep Maria Munar, que va dir:
«...avui és un dia de festa i més que una
inauguració d'una BibUoteca, és Ia rei-
nauguració d'aqueUa creada en temps
de Ia RepúbUca i que va deixar d'exis-
tir... aquesta nova bibUoteca durarà
mentre duri Ia democràcia, perquè de-
mocràcia i cultura van unides...»

El Batle, Francesc Trobat digué que
s'havia donat Ia primera passa en el de-
senvolupament cultural del nostre po-
ble i que mirava cap a un Centre Cultu-
ral. Va posar Ia Biblioteca a disposició
de tots ete montuïrers dete qui esperava
suggerències per a un bon servei biblio-
tecari.

Francesc Conrado va calificar Ia Bi-
bUoteca com a Centre fonamental de Ia
Cultura de Poble. Reconegué l'esforç de
Montuïri que facUitava un local adequat
1 una bibUotecària.

Una vegada firmada Ia transferència
C.G.I. a l'Ajuntament, es descobriren
dues plaques a Ia façana de Ia BibUo-
teca amb ete rètols: «BibUoteca Munici-
pal de Montuïri» i «Xerxa bibUotecària
delConseU».

(Segueix a Ia pàg. 7)



Passatemps

FOTOGRAFIES ANTIGUES DE MONTUÏRI

"V

Al costat d'aquesta foto antiga de l'escolania parroquial de Montuïri de l'any 1958 (ara en fa 23) oferim també Ia de Madc
Maria «Rua» que tenint 84 anys fila /lana en el portal de ca seva.

(Vede Ia pàg. 6)

DEL COR PARROQUIAL

El dimarts 8 de desembre, festa de Ia
Puríssima, el Cor Parroquial interven-
drà a Ia Eucaristia de les onze i mitja
cantant una Missa clàssica a veus per a
solemnitzar Ia Celebració i Ia diada de
Ia Mare de Déu.

14.000.000 DE PRESSUPOST A L'ANY 1981

En el ple del divendres 23 d'octubre es
va aprovar definitivament el pressupost 1981.

Puj'a a 14.125.000 de pessetes i se distri
bueixen de Ia següent manera:

B A L D U F M A

A N A C U I V R

R Z G S N X E O

B A T A I R C D

E E R E N I M I

R E T R A C J S

X H A S I K U O

P I N T O R L C

Ingressos

Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes i d'altres ingressos
Trasferències corrents ..
Ingressos patrimonials ..

3.069.080
1.718.500
2.920.443
6.366.977

50.000

14.125.000Total ingressos

Despeses

Remuneracions de personal 6.587.727
Compra de béns i de serveis 5.661.135
Transferències corrents 436.000
Transferènciesdecapital 1.290.983
Variació de passius financers 149.155

Total despeses 14 125 000

GABRIEL GOMILA

7 noms d'oficis.

ES DIA DE SA FIRA

Sa fira serà enguany,
un diumenge de novembre;
s'haurà començat a sembrar
perpoder en s'estiu segar.

Aquest serà un dia gran
allà on podrem comprar,
pipes i caramel·los,
ovelles i bestiar.

Tot es poble anirà alt,
no cada dia és sa Fira,
només se fa un pic a l'any,
disfrutem molt aquest dia.

REFRANYS sobre Ia famüia:

— El miUor pa és el de casa.

— La clau és Ia pau.

— Qui cria té alegria.

— On hi ha fadrines,
no hi ha taranyines.

— FUl ets, pare seràs;
tal faràs, tal trobaràs.

— Casa honrada és ben guardada.

Solucions al passatemps de Novembre:

ENDEVINALLES: l.—La Uimona, 2.—E1
Uadre, 3.-La figa de moro.
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Església en camí

EL GRUP ACCIÓ SOCIAL A L'ASSEMBLEA
DE CÀRITAS

Amb el tema «Com estimam els cristians
de Mallorca?», s'inicià un camí de concien-
tització per als cristians de les nostres pa-
rròquies. Hi participà, el dissabte dia 7 de
novembre, un grup de dotze montuïrers.
Continuam el treball cada dijous. Dia 10 de
desembre tendrem, a Montuïri.una trobada
de les comissions d'Acció Social de Ia
Comarca.

PROJECTES D'OBRES: EL CARRERÓ
DES CAMPANAR

La Comissió Econòmica Parroquial pro-
posà que es presentàs pròximament el
pressupost del trespol i de l'obertura d'un
arc al carreró des campanar. Vegem si serà
realitat, aquest pic, el que ha estat projecte
durant 25 anys.

PRESÈNCIA A RÀDIO POPULAR

Una representació de Ia nostra comunitat
cristiana, responent a Ia indicació de l'e-
quip del programa «Cap al diumenge» de
Ràdio Popular (F.M. els divendres de 11 a
11,30 de Ia nit), va acudir el dia 20 de no-
vembre davant els micròfons de l'emisora.
Informaren de catequesi d'infants, cate-
quesi de joves, moviment de joves, cate-
quesi d'adults; dedicació a malalts, vells i
marginats; economia i mitjans de comuni-
cació. A Ia segona part del programa, es va
comentar l'Evangeli del proper diumenge,
sobretot en el punt que diu: «Lo que fèieu
a qualsevol d'aquests, per petit que fos, a
mí mo fèieu».

Il ASSEMBLEA DE LA COMUNITAT
CRISTIANA

El dissabte 28 de novembre ens reunírem
per segona vegada, aquest curs, els qui
participam en les distintes comissions de Ia
parròquia. Cada grup exposà les seves ac-
tivitats i projectes. S'informà de l'econo-
mia ¡ de Ia campanya de Nadal, entre altres
temes.

TROBADES SETMANALS PER A JOVES

Una vintena de joves i al·lotes acudeixen
a les reunions que es fan cada divendres a
Ia rectoria. La coneixença mútua i el diàleg
sobre el tema presentat resulten molt po-
sitius.

UNA OBRA DE TEATRE
EN PREPARACIÓ

Des de fa un temps un grup de joves,
dirigits per N'Honorat MoU, prepara una
obra de teatre de l'escola mallorquina.
Esperam que prest Ia puguin oferir al
púbUc i aixi ompUr algunes hores d'oci
dels nostres caps de setmana.

t*pO4rt Legal P.M. 133-1958

MOVIMENT PARROQUIAL

PASSAREN A LA CASA DEL PARE

Dia 21 d'octubre.—EIs germans Josep i
Jaume Gomila Gomila, de 59 i 57 anys res-
pectivament, a. «Gelat».

Dia 1 de novembre.—Jerònia Ferrando
Castellà, a. «Pinera», viuda, de 80 anys.

Dia 2 de novembre.—Sor Margalida
Abram Ramis, de 86 anys, germana de Ia
Caritat.

També va morir a Madrid, madò Antonina
«Rei», i a Ciutat l'amo En Joan «Aloi». Al
cel sien.

NADALENCA
El món es mou dins el blau
i el blau duu a Petemitat.
L'home té desig de pau,
fam viva de veritat.

Caminem dins Ia blavor
d'una vida essencial,
i tinguem sempre, amb l'amor,
dins nostre cor un Nadal.

MIQUEL BOTA TOTXO

ESPORTS
(Retirat de l'edició del novembre

per manca d'espai)
FUTBOL

EIs resultats obtinguts per l'equip de I
regional en les primeres jornades del
campionat han estat els següents:

Montuïri, 1 - Bunyola, 1
Vilafranca, 1 - Montuïri, 0
Montuïri, 3 - Alcúdia, 1
Olímpic, 1 - Montuïri, 2
Montuïri, 3 - L·idependent, 1
Cardessar, 3 - Montuïri, 1
Montuïri, 1 - Sant Jordi, 1

Infantils

L'equip infantU del C.D. Montuïri va
començar el dissabte, 24 d'octubre Ia
Lh'ga del grup B de II regional. Seran ete
seus rivals Margalida, Campos, Santa-
nyí, Cardessar, Ses SaUnes, Porto
Cristo, Porreres, La SaUe Manacor, Vila-
franca, Petra, Sant Joan, Barracar de
Manacor i Felanitx. Degut a que no ha-
via jugadors suficients per formar Ia
plantiUa venen alguns algaidins.

BALONMANO

Infantils
Per segon any consecutiu l'Escola pre-

senta un equip de balonmano en el cam-
pionat de MaUorca federat, dins Ia cate-
goria infantil femenina. Les entrena en
Joan Bauçà. El conjunt ha canviat
quasi totalment del que l'any passat
guanyà tots eLs partits i es proclamà
campió de Balears federat i escolar. No-
més queden tres jugadores, mentre que
les altres provenen de l'equip alevin. Eri
total són dotze: CataUna Ribas, Magda-
lena Alcover, Basflia López, Maria Josep
Ribas, Joana Maria Sansó, Angeh'ta Ro-
dríguez, Maria Nicolau, Maria Antònia
RamoneU, Maria Antònia Rigo, Antònia
Mas, MargaUda Fiol i Dolors Ribas.

La lliga es va iniciar el dissabte 24
d'octubre i ja guanyaren a Pataia a les
Agustines per 15-19. La categoria està
formada per vuit equips: Serralta, Cide,
Agustines, Santa Magdalena Sofia,
Santa Maria, Son Sardina, Sant Vicenç
de Paul, Arenal i Montuïri.

Juvenils
El Grup Jovent federarà també un

equip femení de balonmano a Ia catego-
ria juvenU. Estarà compost per les juga-
dores que han acabat l'edat infantU i al-
tres que fa dos anys també foren cam-
piones de Balears i anaren a València
per jugar el campionat de sector i que-
daren segones, també altres jovenetes
amb ganes de jugar. Amb totes eUes
tendrem un gran conjunt, de molta
força i tècnica. Llàstima que hi hagi
pocs clubs d'aquesta categoria a Ia pro-
víncia. Per això encara no s'ha confec-
cionat el calendari.

Biel GOMILA

S'

Imprimeix: Apòstol i Civilitzador - Petra




